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Merknader:
Ingen merknader til innkalling og dermed godkjent.
Orientering om Basishallen m/ påfølgende omvisning v/ Per Brovold, Tove Solli og
Magnar Alseth
Arbeidet med Basishallen startet i forbindelse med planleggingen av nye Åsly skole. Gymsal
ble ikke prioritert inn i den nye skolen. Rissahallen ble oppfordret til å tenke på utvidelse av
Rissahallen. Mange muligheter når det gjaldt hvilken type hall som det var behov for å bygge.
Etter litt research opp mot blant annet fylkeskommunen så falt valget til slutt på å bygge en
basishall.
Rissa skytterlag hadde tidligere leid areal til skytebane i Rissahallen. Ønsket å samarbeide om
basishallen ved å få tilknyttet et skyteanlegg over garderobene i nyhallen. Dette er en
generasjonsaktivitet. Rissa skytterlag ble stiftet i 1893 og er oppe i 201 medlemmer. Laget er
av de største som deltar på Landsskytterstevnene og har ofte skyttere både på kongelaget og
prinsesselaget.
Rissa Turn har 170 aktive ungdommer fra hele kommunen fra 6-18 år. Turngruppa har bidratt
med kr. 300.000 i kontanter og utstyr til en verdi av kr. 700.000 til basishallen. Alle leietakere i
turndelen av basishallen leier med utstyr. Mangler trenere, men bruker mye foreldre for å
opprettholde aktiviteten. I tillegg rekrutteres tidligere turnere til trenerjobben.
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Lukket

PS 22/18 Låneregler Indre Fosen bibliotek
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 13.11.2018
Behandling:
Kulturutvalget ønsker å vedta lånereglene som framlagt og ønsker samtidig å oppfordre
oppvekst til å vedta samme låneregler for å forenkle låneprosessen for lånerne.
Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Lånereglene for Indre Fosen bibliotek vedtas som fremlagt.
Oppvekstutvalget oppfordres til å vedta de samme lånereglene for skolebibliotekene.

PS 23/18 Prioritering av spillemiddelsøknader i Indre Fosen for søknadsåret 2019
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 13.11.2018
Behandling:
Kulturutvalget ser utfordringene for basishallen dersom den blir prioritert som nummer to som
fremlagt i forslag til vedtak. Dette spesielt da Rissa kommune i sin tid ba om bistand når det
gjelder gymsal for nye Åsly. Savnet de økonomiske betraktningene i saksframlegget.
Forslag til tilleggspunkt fra Barbro Hølaas Vang (AP) og Arvid Penna Steen (H):
Administrasjonen fremmer en sak for kommunestyret i desember 2018 der de foreslår en
løsning som gjør at prosjekt Rissahallen – basishallen inkl. sosiale rom og garderobesett kan få
kompensert for merutgifter på renter som følge av kulturutvalgets vedtak.
Forslag fra Jan Stølen (PP):
Leksvikhallen-svømmehall inkl. sikkerhet, stupetårn, sosiale rom og styrketreningsrom endres
til prioritet 4 jmf. Idrettsrådets prioritering:
1. Rissahallen - Basishall inkl. sosiale rom og garderobesett
2. Trøa stadion – klubbhus rehabilitering inkl nye garderober og lager

3. Basishallen – skyteanlegg
4. Leksvikhallen – svømmehall inkl. sikkerhet, stupetårn, sosiale rom og styrketreningsrom
5. Leksvikhallen – opplærings-basseng inkl rullestolrampe og hev/senkbunn.
6. Leksvikhallen – aktivitetssal inkl. garderober
7. Leksvik skisenter – omlegging av løype inkl. lys – i løypa
8.Breimyra skyteanlegg – elektroniske skiver på innendørs bane
9. Leksvik skisenter – omlegging av løype inkl. lys – innkomst
I tillegg legges Fallet ved Botn - båthus inn på prioritet 10. og Leksvikhallen – rehabilitering inkl.
universell utforming og brannsikring inn på prioritet 11.
Forslaget til Jan Stølen (PP) fikk 3 stemmer (Jan Stølen (PP), Erling Pedersen (SP) og Vegard
Heide (MGD)) mot 5 stemmer.
Forslag til tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Spillemiddelsøknadene i Indre Fosen prioriteres i henhold til framlagte liste.
Administrasjonen fremmer en sak for kommunestyret i desember 2018 der de foreslår en
løsning som gjør at prosjekt Rissahallen – basishallen inkl. sosiale rom og garderobesett kan få
kompensert for merutgifter på renter som følge av kulturutvalgets vedtak.
Enstemmig vedtatt.

PS 24/18 Rullering av kulturplaner for Indre Fosen kommune
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 13.11.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1. Kulturplan for Rissa 2012-2016 med handlingsprogram for 2019 vedtas.
2. Kulturplan for Leksvik 1997-2000 med handlingsprogram for 2019 vedtas.

DR 12/18 Digitale muligheter
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 13.11.2018
Oppsummering av drøftingen:
Administrasjonen orienterte om «prosjekter» vi jobber med for tiden.
-

effektivisere behandlingen av div. kulturmiddelsøknader og bedre kommunikasjon mot
lag og foreninger
muligheter for digital publisering av bygdebøker, Hall of Fame og andre historiske
opplysninger.

Kommentarer:
Kulturutvalget er positiv til å gi innbyggerne en mer digital tjeneste. Vi har å gå på for å finne
gode og effektive løsninger både for saksbehandlere og innbyggere.

PS 25/18 Budsjett 2019 og kommunale avgifter og gebyrer 2019
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 13.11.2018
Oppsummering av drøftingen:
Kulturutvalget har kun fokusert på kulturdelen av budsjettet.
Forslag til vedtak:
Kulturutvalget slutter seg til rådmannens budsjettforslag for kultursektoren.

DR 13/18 Søknad om økonomisk støtte til Sandøy-museum - ny behandling
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 13.11.2018
Oppsummering av drøftingen:
Administrasjonen innledet saken med informasjon rundt prosessen fram mot ny
prosjektbeskrivelse og involvering av impliserte parter.
Kommentarer:
Hele saken ser nå noe annerledes ut og til det bedre. Har nå ingen problemer med å anbefale
prosjektet. Godt å se at alle impliserte parter er tatt med i prosjektet. Dersom kommunestyret
ser behov for en representant i styringsgruppa bør dette tas opp som egen sak.

DR 14/18 Søknad om støtte til utgivelse av bygdebok for Skaugdalen
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 13.11.2018
Oppsummering av drøftingen:
Kulturutvalget anbefaler å ikke støtte søknaden, men at formannskapet vurderer om
kommunen skal benytte seg av digital publisering av bygdebøker.

DR 15/18 Søknad om støtte til sildemuseum i Råkvåg
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 13.11.2018

Oppsummering av drøftingen:
Administrasjonen innledet saken med informasjon rundt manglende underskrevet avtale med
Museet Kystens Arv.
Kommentar:
Kommunen ser veldig positivt på utvikling og drift av sildemuseet, men det er utfordrende å gi
penger til drift innenfor gjeldende praksis for kommunen.

DR 16/18 Fornyet søknad om støtte til Fosens historie bind 2
Saksprotokoll i Kulturutvalget - 13.11.2018
Oppsummering av drøftingen:
Kulturutvalget ser positivt på prosjektet,men en eventuell bevilgning bør betinge økonomisk
støtte også fra de andre berørte kommunene. Kulturutvalget i Indre Fosen anbefaler at
historielaget vurderer å benytte seg av muligheten for digital publisering.

RS 10/18 Referat 24.09.18 Indre Fosen Idrettsråd

